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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V- 7 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2015 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas Pastabos 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  6 d. 10 val. 

Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė  

mokykla  

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams: 

“Pasidalytoji lyderystė ir lyderių ugdymas švietimo 

organizacijoje”. 
 

Lektorė - eduk. m. magistrė Rita Karnilavičienė, Kėdainių 

rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė.  
 

Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas. 

2.  14 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Atkelta iš gruodžio 

mėn. 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: 

„Darbas su vaikais, turinčiais elgesio problemų. Klasės 

auklėtojo vaidmuo”. 
 

Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 0,58 

EUR (2,00 Lt.) 

3.  15, 29 d. 12 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g.12 a) 

 

Paskaita Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams 

(projektas “Taikomosios dailės panaudojimas tobulinat 

mokytojų ir mokinių kūrybinę saviraišką neformaliojo 

ugdymo procese): 

“Gėlių gaminimas iš audinių”. 
 

Lektorė -  Vida Burbulienė, Kėdainių dailės mokykla. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

EUR (2,00 Lt.) 

4.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų bibliotekininkams, pradinių 

klasių mokytojams: 

“Skaityti,  negalima žiūrėti į ekraną: naujosios skaitymo 

skatinimo strategijos ir  Z kartos  vaiko dilemos“. 

Lektorė - doc. Asta Gustaitienė, Kauno Vytauto Didžiojo 

universitetas. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 

23 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu 

r.tiskuviene@gm

ail.com  

Dalyvio 

mokestis – 12 

EUR (41,43 Lt.) 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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5.  Kursai vyks 

surinkus dalyvių 

grupę. 
 

 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo 

(dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas“ pagal LR švietimo ir mokslo ministro 

2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintą Reikalavimų 

mokytojų kvalifikacijai aprašą. 
 

Būtina 

registracija iki 

15 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Kursų kaina - 

80.00 EUR 

(276.22 Lt.).  

Trukmė -  

40 akad. val. 

6.  Kursai vyks 

surinkus dalyvių 

grupę. 
 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo 

(dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems 

dirbti pagal pradinio ugdymo programas“ pagal LR 

švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 

patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą. 

Būtina 

registracija iki 

15 d.  

tel: 5 25 44 arba 

el.paštu: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Kursų kaina - 

80.00 EUR 

(276.22 Lt.).  

Trukmė -  

40 akad. val. 

7.  Kursai vyks 

surinkus dalyvių 

grupę. 
 

1. „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 akad. val.) pagal 

LR švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-

774 patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą. 
 

Būtina 

registracija iki 

15 d.  

tel: 5 25 44 arba 

el.paštu: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Kursų kaina - 

80.00 EUR 

(276.22 Lt.).  

Trukmė -  

40 akad. val. 

8.  Kursai vyks 

surinkus dalyvių 

grupę. 
 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos 

(valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą“ pagal LR švietimo ir mokslo 

ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintą 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą.  

Būtina 

registracija iki 

15 d.  

tel: 5 25 44 arba 

el.paštu: 

n.vaicekauskiene

@gmail.com 

Kursų kaina - 

80.00 EUR 

(276.22 Lt.).  

Trukmė -  

40 akad. val. 

9.  Kursai vyks 

surinkus dalyvių 

grupę. 
 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo 

programą“ (40 akad. val.) pagal LR švietimo ir mokslo 

ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintą 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą. 

Būtina 

registracija iki 

15 d.  

tel: 5 25 44 arba 

el.paštu: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Kursų kaina - 

80.00 EUR 

(276.22 Lt.).  

Trukmė -  

40 akad. val. 
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

10.  Sausio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

●  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

●  Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių rajono Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos; 

●  Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas”. 
  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

11.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

●  Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos; 

●  Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių “Ryto” pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos. 
  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

  

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

prašome  

pristatyti iki  

sausio  23 d. 

12.  Sausio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo. 

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems 

reikalinga pažyma apie pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo pritaikymus, reikia pateikti šiuos dokumentus: 

● tėvų sutikimą; 

● ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas); 

● rašto darbus. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

13.  7 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Pradinių klasių metodinės tarybos pasitarimas. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

14.  8 d. 15 val. 
Kėdainių 

“Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Technologijų mokytojų metodinės tarybos ir rajono 

technologijų olimpiados organizatorių pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Urbonavičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

15.  12 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 
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16.  14 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Pasitarimas dėl renginio, skirto Aušvico - Birkenau nacių 

koncentracijos stovyklos išvadavimo 70 - osioms metinėms 

paminėti. 

Kviečiami 

dalyvauti 

organizatoriai. 

17.  15 d. 13.15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

18.  22 d. 15.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas dėl 2015 metų 

menų egzamino. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

19.  29 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

20.  12 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

47-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono 

etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

Darbus pateikti 

iki 9 d 

(2 kab.), 

registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

21.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

 

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas. 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 12 d.  

22.  16 d. 9 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

53-iosios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono 

etapas. 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 13 d.  

23.  21 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono 

etapas.  

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 12 d.  

24.  23 d.12 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindugo g. 18) 

48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono 

etapas. 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 21 d.  

25.  Rajono 

mokyklose 

18-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados rajono 

etapas. 

Vilija Girdauskaitė 

Darbus pateikti 

iki 23 d. 

(2 kab.) 

http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras/
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26.  27 d. 9 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g.52) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 22  d.  

27.  30 d. 9 val. 
Šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos 

etapo atrankinė dalis. 

 Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

etapo nugalėtojai 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

28.  9 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Rajono mokinių tarybos pasitarimas.  
 

Vilija Girdauskaitė 

 

29.  29 d. 11,35 val.   
Švietimo pagalbos 

tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 4 c kl. 

mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš planuoju savo ateitį“. 
 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė; ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
  

Mokymai 

nemokami. 

VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

30.  18 d. 12 val.  

Paaluonio 

bendruomenės 

centas 

  

Seminaras Paaluonio bendruomenės centro nariams: „Apie 

bendruomenės įvaizdį, lyderystę ir komandinį darbą 

praktiškai“.   

Lektoriai: Audronė Stadalnykienė, edukologijos mokslų 

magistrė, Kėdainių rajono administracijos vyr. specialistė 

(jaunimo reikalų koordinatorė); Neringa Vaicekauskienė, 

edukologijos mokslų magistrė, švietimo lyderystės konsultantė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė; Henrikas 

Vaicekauskas, edukologijos mokslų magistras, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktorius. 

  

Seminaras 

nemokamas. 

31.  27 d. 14.30 

Juozo Paukštelio 

pagrindinės 

mokyklos Tiskūnų 

Juozo Urbšio 

skyrius 

(Kėdainių r. 

Tiskūnų k.) 

Paskaita Vilainių seniūnijos bendruomenės tėvams: 

“Socialinių ir tėvystės gebėjimų ugdymas” (I dalis). 

 

Lektorė - Dalia Šeliakienė Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vyr. socialinė pedagogė. 

 

 

VII. PARODOS 

 

32.  Sausio 

mėn.  

Kėdainių mokyklos/darželio ,,Vaikystė" 2-4 klasių mokinių  

http://www.centras/
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Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

kūrybinių darbų paroda ,,Žiemos fantazijos". 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Virginija Žemaitienė, 

mokytoja metodininkė Roma Dzikienė, vyresnioji mokytoja 

Raimonda Levanienė; Kėdainių m/d „Vaikystė“. 

                                                                                                Danutė Čeidienė                           

33.  Sausio 

 mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Projekto „Padėkime augti sveikais“ dalyvių kūrybinių 

darbų paroda . 

Parodą parengė: projekto vadovė Dalia Šeliakienė, vyr. 

auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių l/d “Vyturėlis”. 
                                                    

 Danutė Čeidienė                     

 

34.  Sausio 

 mėn.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių “Atžalyno” gimnazijos IV-ų klasių 

 mokinių tapybos darbų paroda “Sapnų pasaulis". 

Parodą parengė:  mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, 

Kėdainių “Atžalyno” gimnazija. 
  Danutė Čeidienė 

 

 

IX. RENGINIAI 

 

35.  27 d. 13 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

Renginys, skirtas Aušvico - Birkenau nacių koncentracijos 

stovyklos išvadavimo 70 - osioms metinėms paminėti. 
 

Rengėjai: Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras, 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių rajono istorijos 

mokytojų metodinis būrelis. 
Neringa Vaicekauskienė 

  

Kviečiame 

mokinius, istorijos 

mokytojus, 

pedagogus, 

mokyklų vadovus. 

 

X. INFORMACIJA 

1. 2015 metų vasario mėn. vyks: 

○ 63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados  rajono etapas (vasario 6 d.); 

○ Dailaus rašto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams (darbus pristatyti iki 

vasario 9 d.); 

○ 22-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas  (vasario 11 d.). 

○ 64 -osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapas (vasario 13 d.); 

○ 25-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas  (vasario 24 d.). 

○ 21-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (vasario 26 d.); 

○ 21-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (vasario 27 d.); 

○ Lietuvos mokinių technologijų olimpiada (vasario 25 d.); 

○ „Jaunųjų matematikų varžybos“ 9-12 klasių mokiniams (vasario 28 d.); 

 

 

2. Kėdainių sporto centro 2015 m. sausio mėn. renginiai (pridedama 7 psl.). 
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 Renginiai Kėdainių sporto centre 2015 m. sausio mėn. 

  
  
  

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2015.01.10 d.  

11.00 val. 

Josvainių gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2002  m. gim. 

mergaičių zoninės kvadrato 

varžybos 

Kėdainių r., Panevėžio 

r., Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

2015.01.10 d.  

11.00 val. 

Josvainių  gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2002  m. gim. 

berniukų zoninės kvadrato 

varžybos 

Kėdainių r., Panevėžio 

r., Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M.Šležys 

2015.01.14 d.  

9.00 val. 

,,Atžalyno‘‘ gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio stalo teniso  

varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

  

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

2015.01.17 d.  

11.00 val. 

Akademijos gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2004 m. gim. ir 

jaun. zoninės D.S.V. varžybos 

Kėdainių r., Radviliškio 

r., Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

2015.01.17 d.  

11.00 val. 

Akademijos gimnazijoje 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų 2002 m. gim. ir 

jaun. zoninės  D.S.V. varžybos 

Kėdainių r., Radviliškio 

r., Jonavos r. 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

2015.01.20 d.  

9.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų stalo teniso  

varžybos 

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

2015.01.23 d.  

9.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų  5x5 berniukų 

futbolo varžybos  

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

2015.01.28 d.  

9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų tinklinio  

varžybos 

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

M. Šležys 

  
 Metodininkas Br. Šimokaitis  

 


